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Premis extraordinaris de batxillerat. Convocatòria 2013-2014 

 

Les proves es divideixen en dos exercicis. Per a cada un d’ells disposeu de 2 hores i 30 minuts. Caldrà que 

controleu el temps, perquè cada exercici consta de dues parts. 

 Primer exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: comentari d’un text literari en llengua catalana. 

Part b:  comentari de text històric en llengua castellana. 

 Segon exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: llengua estrangera. 

Part b: matèria de modalitat. 

 

 

Llatí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruccions 

 La prova de Llatí inclou quatre exercicis: El primer consisteix a fer una traducció; el segon, a resoldre 
una qüestió de morfosintaxi; el tercer, a resoldre una qüestió sobre llengua, literatura o civilització 
romana, i el quart, a exposar breument un tema de literatura o de civilització romana 

 Cal anotar les respostes en aquests fulls, que haureu de lliurar al tribunal. També se us proporcionaran 

d’altres per fer-hi esborranys, que també caldrà presentar al final de la prova. 

Material 

 Diccionari. No és permès l’apèndix gramatical. 

  

Qualificació: 

 

 

 

 

 

 

Codi d’identificació:  
 

_______________________________________________ 
 
 
Seu de la prova: 
 

_______________________________________________ 
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Text 

Cèsar porta el seu exèrcit fins al riu Tàmesi, a Britànnia 

Caesar,cognito consilio eorum, ad flumen Tamesim  exercitum duxit; hoc flumen uno loco 
pedibus transiri1 potest2. Eo cum uenisset, animaduertit ad alteram fluminis ripam magnas 
copias hostium instructas esse. Ripa autem acutis sudibus praefixis 3  munita erat, 
eiusdemque generis sub aqua defixae sudes in flumine tegebantur.  

Caes., B.G., V, 18, 1-2 

Exercici 1 [5 punts] 

Traduïu el text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
1
 Transiri: infinitiu de transeo, transii, transitum. 

2
 Potest: de possum, potui. 

3
 Praefixus,-a,-um: participi perfet de praefigo, praefixi, praefixum. 



     

 

Pàgina 3 de 4 

Exercici 2 [1 punt] 

Analitzeu sintàcticament l’estructura oracional que us proposem; és a dir, poseu-hi les 
funcions sintàctiques dels diferents sintagmes que hi ha al text. Podeu desenvolupar l’anàlisi 
de la manera que hi estigueu acostumats: el veritablement important és que sigui 
entenedora. 

 

Animaduertit  ad  alteram  fluminis  ripam  magnas  copias  hostium  instructas  esse  

 

 

 

 

 

 

 

Exercici 3 [2 punts]  

A continuació es presenta una sèrie d’expressions que tenen una forma molt concreta en 
llatí. Cal escriure, doncs, l’expressió llatina exacta de cada frase catalana. Atenció! El sentit 
és molt semblant, però no sempre es pot traduir literalment des del català... [Els errors no 
penalitzen]: 

 

 Aprofita el moment: _______________________________________________________ 

 Cal obeir les lleis, malgrat no ens agradin:  __________________________________ 

 Sense data concreta: _____________________________________________________ 

 Els acords han de ser complerts obligatòriament: _______________________________ 

 Substància que sembla un medicament però que no ho és, i tot i així fa un cert efecte per 

suggestió de qui el pren: ___________________________________________________ 

 Manca de diners en un estat en relació amb les despeses que ha de pagar: 

_______________________________________________________________________ 

 Equivocar-se és propi de les persones: _______________________________________ 

 Benedicció que el papa de Roma fa cada any en benefici de tothom: ________________ 
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Exercici 4 [2 punts]  

En unes 150 paraules, aproximadament, expliqueu l’assentament progressiu dels romans a 
Catalunya, parlant sobretot de les localitats més importants: primers indrets que van ocupar i 
motiu de l’ocupació; ciutats que van construir més tard i època aproximada; estructura 
urbanística de la capital política de Roma a Catalunya; època i motius dels abandonaments 
de les ciutats. 


